Zápis
o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 14. 05. 2019 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starostka obce Mgr. Gabriela Šmerdová zahájila 7. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad
Svitavou v 18:05 hodin a všechny přivítala.
Bod č. 2
Technický bod
Starostka obce konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce
Obecního úřadu Skalice nad Svitavou předepsanou dobu přede dnem konání zastupitelstva
Dále konstatovala, že je přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.
Přítomni: Mgr. Šmerdová, p. Polák, Ing. Skřipský, Mgr. Řezníček, Bc. Staněk Zd., p. Barták,
p. Burgr, Mgr. Staněk Vl.
Omluveni: pí Zouharová,
Neomluveni: -Hosté: dle prezenční listiny
Starostka informovala, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen
k nahlédnutí v kanceláři starosty obce a bude zveřejněn na WWW stránkách obce Skalice nad
Svitavou.
Starostka obce podala návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byl navržen Mgr. Řezníček, za ověřovatele byli navrženi
Bc. Staněk Zd. a Mgr. Staněk Vl.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
o průběhu sedmého zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 8 proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Paní starostka seznámila přítomné s návrhem programu sedmého zasedání zastupitelstva obce
včetně návrhu na doplnění nového bodu 16 - Dodatek č. 2 k úvěrové smlouvě a bodu 17 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukci návsi ve Skalici nad Svitavou“ a vyzvala
zastupitele k předložení návrhů na jeho další změnu či doplnění.
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Technický bod
3. Žádost ZŠ a MŠ o schválení převodu hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů
organizace
4. Žádost ZŠ a MŠ o doplnění zřizovací listiny
5. Projednání výsledků kontroly MV ČR výkonu samostatné působnosti, přijatá nápravná
opatření
6. Schválení účetní závěrky obce za rok 2018
7. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Skalice nad Svitavou, p. o. za rok 2018

8. Rozpočtové opatření č. 3/2019
9. Smlouva o příspěvku SDH
10. Smlouva o příspěvku spolek Kultura Skalice,z.s.
11. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Polyfunkční komunitní centrum
12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě Mikroregion Svitava-Implementace GDPR a Přistoupení k dluhu
13. Smlouva o dílo - oprava chodníků u bytových domů č. p. 151, 152, 153
14. Smlouva o dílo - oprava komunikace na poz. p. č. 347/2
15. Smlouva o dodávce zboží - Polyfunkční komunitní centrum
16. Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru
17. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukci návsi ve Skalici nad Svitavou“
18. Různé, diskuze
19. Závěr
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje program 7. zasedání Zastupitelstva
obce Skalice nad Svitavou dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Bod č. 3
Žádost ZŠ a MŠ Skalice nad Svitavou, p. o. o schválení převodu hospodářského výsledku
za rok 2018
Ředitelka ZŠ a MŠ požádala o schválení převodu hospodářského výsledku za rok 2018
v částce 119 822,43 Kč, a to do fondu rezerv částku 110 000 Kč a do fondu odměn částku
9 822,43 Kč.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje převod hospodářského výsledku
Základní školy a Mateřské školy Skalice nad Svitavou, příspěvkové organizace, za rok
2018 v částce 119 822,43 Kč, a to do rezervního fondu částku 110 000 Kč a do fondu
odměn částku 9 822,43 Kč.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 3 bylo přijato
Bod č. 4
Žádost ZŠ a MŠ o doplnění zřizovací listiny
Ředitelka ZŠ a MŠ požádala o úpravu Zřizovací listiny příspěvkové organizace obce Skalice
nad Svitavou - Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou. Paní ředitelka požádala
o doplnění zřizovací listiny o okruhy doplňkových činností, které zřizovatel povoluje a které
navazují na hlavní účel příspěvkové organizace. Návrh dodatku č. 1 ke Zřizovací listině, který
obsahuje navrhovanou změnu je přílohou zápisu č. 1.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Zřizovací
listině příspěvkové organizace obce Skalice nad Svitavou - Základní škola a Mateřská
škola Skalice nad Svitavou ze dne 29. 10. 2009 v předloženém znění.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 4 bylo přijato

Bod č. 5
Projednání výsledků kontroly MV ČR výkonu samostatné působnosti, přijatá nápravná
opatření
27. března 2019 proběhla kontrola výkonu samostatné působnosti v souladu s § 129 a násl.
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Kontrolované
období bylo 1.ledna 2018 až 27. března 2019. Předmět kontroly je popsán v protokolu
o kontrole ze dne 27. 3. 2019. Protokol byl zastupitelům předložen,aby se s ním mohli
seznámit. Zastupitelé byli s výsledky kontroly s tím, že při kontrole byla zjištěna níže uvedená
porušení zákona:
1) Obec porušila § 95 odst. 2 větu první zákona o obcích (zápis, který je nutno pořídit do 10
dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí) tím, že překročila
lhůtu pro pořízení zápisu ze zasedání ZO konaného dne 26. února 2019 (doloženo kopií
zápisu ze zasedání ZO konaného dne 26. února 2019).
Nápravné opatření - nelze přijmout nápravné opatření.
Opatření k zamezení nezákonných postupů orgánů obce a určení osoby odpovědné za
dodržování povinnosti - starostka.
2) Obec porušila § 12 odst. 4 věty první a druhou zákona o obcích (obec vede evidenci
právních předpisů, které vydala; evidence právních předpisů obsahuje číslo a název právního
předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho účinnosti,
popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti) ve spojení s § 12 odst. 5 větou první zákona
o obcích (právní předpisy obce a jejich evidence musí být každému přístupny u obecního
úřadu v obci, která je vydala) tím, že nevede evidenci právních předpisů obce (doloženo
přehledem podkladů předložených při kontrole výkonu samostatné působnosti dne 27. března
2019 potvrzeným starostkou).
Nápravné opatření - neprodleně, nejpozději do 30 dnů od konání zastupitelstva zpracovat
evidenci právních předpisů.
Opatření k zamezení nezákonných postupů orgánů obce a určení osoby odpovědné za
dodržování povinnosti - starostka.
3) Obec porušila § 15 odst. 1 InfZ [pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví,
vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti,popřípadě o odmítnutí části
žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží],
ve spojení s § 20 odst. 4 písm. a) InfZ (pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se při
postupu podle tohoto zákona pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti ustanovení správního řádu)
tím, že v případě žádosti o informace ze dne 6. března 2018 poskytnutí části informací
fakticky odmítla, a niž by o tom vydala rozhodnutí (doloženo kopiemi žádosti o informace
ze dne 6. března 2018 a poskytnutí informací ze dne 8. března 2018).
Nápravné opatření - nelze přijmout nápravné opatření.
Opatření k zamezení nezákonných postupů orgánů obce a určení osoby odpovědné za
dodržování povinnosti - starostka.
4) Obec porušila § 5 odst. 3 InfZ (do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný
subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup;o informacích
poskytnutých způsobem podle § 4a odst. 2 písm. e) a f), informacích poskytnutých v jiné než
elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích
postačí zveřejnit doprovodnou 16 informaci vyjadřující jejich obsah) tím, že informace
poskytnuté na základě žádosti o informace ze dne 6. března 2018 nezveřejnila způsobem
umožňujícím dálkový přístup (doloženo kopií poskytnutí informací ze dne 8. března 2018 a
seznamem podkladů předložených při kontrole dne 27. března 2019 potvrzeným starostkou).

Nápravné opatření - informace byla dodatečně zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Opatření k zamezení nezákonných postupů orgánů obce a určení osoby odpovědné za
dodržování povinností dle InfZ - starostka.
5) Obec porušila § 18 odst. 1 InfZ (každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit
výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací
podle tohoto zákona obsahující následující údaje…) tím, že výroční zprávy o činnosti obce
v oblasti poskytování informací za rok 2017 a 2018 nebyly zveřejněny v zákonné lhůtě
(doloženo kopiemi výročních zpráv o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok
2017 a 2018).
Nápravné opatření - nelze přijmout nápravné opatření.
Opatření k zamezení nezákonných postupů orgánů obce a určení osoby odpovědné za
dodržování povinnosti - zveřejňovat výroční zprávy za předcházející kalendářní rok
v oblasti poskytování informací dle InfZ v termínu do 1. března - starostka.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou bylo seznámeno a projednalo výsledky kontroly
MV ČR výkonu samostatné působnosti konané dne 27. 3. 2019 a schvaluje předložený
návrh nápravných opatření.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 5 bylo přijato
Bod č. 6
Schválení účetní závěrky obce za rok 2018
Starostka obce seznámila zastupitele s účetní závěrkou obce za rok 2018. Účetní závěrka byla
projednána a doporučena ke schválení ve Finančním výboru zastupitelstva obce.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018.
Hlasování:
Pro – 8 proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 6 bylo přijato
Bod č. 7
Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace obce Skalice nad Svitavou - Základní
škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou za rok 2018
Starostka obce seznámila zastupitele s účetní závěrkou příspěvkové organizace obce Skalice
nad Svitavou - Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou za rok 2018. Účetní
závěrka byla projednána a doporučena k schválení ve Finančním výboru zastupitelstva obce.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace obce Skalice nad Svitavou - Základní škola a Mateřská škola Skalice nad
Svitavou za rok 2018.
Hlasování:
Pro – 8 proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 7 bylo přijato

Bod č. 8
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Pan Polák, předseda finančního výboru obce, seznámil přítomné s návrhem rozpočtového
opatření č. 3/2019. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019 je přílohou zápisu č. 2. Rozpočtové
opatření bylo projednáno a doporučeno k schválení ve Finančním výboru zastupitelstva obce.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019
v předloženém návrhu.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 8 bylo přijato
Bod č. 9
Smlouva o příspěvku SDH Skalice nad Svitavou
Starostka předložila zastupitelstvu návrh smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku SDH
Skalice nad Svitavou na činnost ve výši 7 100 Kč. Uzavření smlouvy o příspěvku bylo
projednáno a doporučeno ke schválení Finančním výborem zastupitelstva obce.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 7 100 Kč spolku SDH Skalice nad Svitavou, z. s., Skalice
nad Svitavou 38, 679 01 Skalice nad Svitavou.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 9 bylo přijato
Bod č. 10
Smlouva o příspěvku zapsanému spolku Kultura Skalice, z. s.
Starostka předložila zastupitelstvu návrh smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku nově
založenému zájmovému spolku na území obce Skalice nad Svitavou na činnost ve výši
5 000 Kč. Uzavření smlouvy o příspěvku bylo projednáno a doporučeno ke schválení
Finančním výborem zastupitelstva obce.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč zapsanému spolku Kultura Skalice, z. s., Skalice
nad Svitavou 195, 679 01 Skalice nad Svitavou, IČ: 08116580
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 10 bylo přijato
Bod č. 11
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Polyfunkční komunitní centrum
Starostka seznámila přítomné s návrhem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2018 na
stavbu „Polyfunkčního komunitního centra Skalice nad Svitavou“. Podkladem pro změnu ceny
díla jsou změnové listy s položkovými rozpočty méněprací a víceprací, které tvoří přílohu
tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. Celková cena díla se navyšuje o částku
459 949,60 Kč bez DPH, což činí 556 539 Kč vč. DPH. V návaznosti na uvedené vícepráce
a současně na realizaci dodávek interiérového vybavení pro Polyfunkční komunitní centrum
Skalice nad Svitavou se prodlužuje termín pro provedení stavebních prací na 65 týdnů od

zahájení stavebních prací, tj. do 16 . 8. 2019. Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno
a doporučeno ke schválení Finančním výborem zastupitelstva obce.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo ze dne 10. 5. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2018 se spol. PamReko
s.r.o., kterým se povyšuje cena díla o 459 949,60 Kč bez DPH a prodlužuje termín
dokončení díla o 12 týdnů, tj. do 16. 8. 2019.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 11 bylo přijato
Bod č. 12
Dodatek č. 1 ke Smlouvě Mikroregion Svitava - Implementace GDPR a Přistoupení
k dluhu
Starostka obce předložila zastupitelstvu ke schválení návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě
Mikroregion Svitava - Implementace GDPR ze dne 21. 5. 2018 a Přistoupení k dluhu.
Svazek obcí Svitava uzavřel dne 21. 5. 2018 smlouvu, jejímž předmětem bylo dodání a
zprovoznění řešení v oblasti výpočetních technologií pro splnění požadavků GDPR. Na
základě uvedené smlouvy byly tyto činnosti zajištěny jak pro obce, tak následně pro školy,
jejichž zřizovateli je obec. Podíl Skalice nad Svitavou činí částku 13 731 Kč bez DPH zřizovatel základní školy a mateřské školy. Uzavření dodatku č. 1 a přistoupení k dluhu bylo
projednáno a doporučeno ke schválení Finančním výborem zastupitelstva obce. Návrh dodatku
č. 1 je přílohou č. 3 zápisu.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
Mikroregion Svitava - Implementace GDPR ze dne 21. 5. 2018 a Přistoupení k dluhu
v předloženém znění.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 12 bylo přijato
Bod č. 13
Smlouva o dílo - oprava chodníků u bytových domů č. p. 151, 152, 153
Starostka obce předložila zastupitelstvu návrh na uzavření smlouvy o dílo na opravu chodníků
u bytových domů č. p. 151, 152 a 153. Celkové náklady na opravu činí 358 153 Kč vč. DPH.
Navrhuje se uzavřít smlouvu se spol. KAREL PORČ, s.r.o., Badalky 340, 679 71 Lysice, IČ:
29296439. Finanční prostředky na opravu chodníků jsou zahrnuty v rozpočtu obce na rok
2019. Uzavření smlouvy bylo projednáno a doporučeno ke schválení Finančním výborem
zastupitelstva obce.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se spol.
KAREL PORČ, s.r.o., Badalky 340, 679 71 Lysice, IČ: 29296439 na opravu chodníků
u bytových domů č. p. 151, 152 a 153 ve Skalici nad Svitavou v ceně 358 153 Kč vč. DPH.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 13 bylo přijato

Bod č. 14
Smlouva o dílo - oprava komunikace na poz. p. č. 347/2
Starostka obce předložila zastupitelstvu návrh na uzavření smlouvy o dílo na opravu
komunikace na poz. p.č. 347/2 - nájezdu. Celkové náklady na opravu činí 186 184 Kč vč.
DPH. Navrhuje se uzavřít smlouvu se spol. KAREL PORČ, s.r.o., Badalky 340, 679 71
Lysice, IČ: 29296439. Finanční prostředky na opravu jsou zahrnuty v rozpočtu obce na rok
2019. Uzavření smlouvy bylo projednáno a doporučeno ke schválení Finančním výborem
zastupitelstva obce.
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se spol.
KAREL PORČ, s.r.o., Badalky 340, 679 71 Lysice, IČ: 29296439 na opravu komunikace
na pozemku p. č. 347/2 - nájezdu v ceně 186 184 Kč vč. DPH.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 14 bylo přijato
Bod č. 15
Smlouva o dodávce zboží - Polyfunkční komunitní centrum
V návaznosti na stavbu polyfunkčního centra proběhlo výběrové řízení na dodávku zboží interiérového vybavení. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka spol. PamReko s.r.o., IČ:
03699056, Pamětice 48, 679 01 s nabídkovou cenou 1 652 281 Kč bez DPH a výběrovou
komisí bylo doporučeno uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu. Uzavření smlouvy bylo
projednáno a doporučeno ke schválení Finančním výborem zastupitelstva obce.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce zboží
interiérového vybavení Polyfunkčního komunitního centra Skalice nad Svitavou se spol.
PamReko s.r.o., IČ: 03699056, Pamětice 48, 679 01 v ceně 1 652 281 Kč bez DPH, což činí
1 999 260 Kč vč. DPH.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 15 bylo přijato
Bod č. 16
Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru
V návaznosti na časové posuny na stavbě polyfunkčního centra je nutné posunout termín pro
čerpání úvěru z 30. 6. 2019 do 30. 9. 2019 a termín splacení úvěru z 31. 12. 2019 do 30. 6.
2020, pro případ, že by dotace nebyla vyplacena do konce roku 2019. Navrhuje se uzavření
dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 0317256469/LCD ze dne 2. 8. 2017 s Českou spořitelnou
a. s. Uzavření dodatku č. 2 k úvěrové smlouvě bylo projednáno a doporučeno ke schválení
Finančním výborem zastupitelstva obce.
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě
o úvěru č. 0317256469/LCD ze dne 2. 8. 2017 s Českou spořitelnou a. s. Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, kterým se mění termín čerpání úvěru
z 30. 6. 2019 na 30. 9. 2019 a termín konečné splatnosti úvěru z 31. 12. 2019 na 30. 6.
2020. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem Dodatku č. 2.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 16 bylo přijato

Bod č. 17
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukci návsi ve Skalici nad Svitavou“
Na stavbě manipulačních a parkovacích ploch za kostelem bylo nutné provést vícepráce jejichž
soupis je uveden v položkovém rozpočtu, s kterým byli zastupitelé seznámeni. Jedná se
o vícepráce v celkové částce max. 36 616 Kč vč. DPH. Předmětem dodatku č. 2 bude navýšení
celkové ceny díla o tuto částku.
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo na „Rekonstrukci návsi ve Skalici nad Svitavou“ ze dne 12. 7. 2018 se spol. KAREL
PORČ, s.r.o., IČ: 29296439, Lysice, kterým se navyšuje celková cena díla maximálně
o částku 36 616 Kč.
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 17 bylo přijato
Bod č. 18
Různé, diskuse
1. Paní starostka předložila zastupitelům k projednání provozní řád víceúčelového hřiště ve
Skalici nad Svitavou.
Usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje provozní řád víceúčelového hřiště ve
Skalici nad Svitavou v doplněném znění
Hlasování:
Pro – 8
proti – 0
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 18 bylo přijato
2. Paní starostka informovala o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu a
o roznosu hlasovacích lístků.
3. Paní starostka pozvala zastupitele na pracovní schůzku, která se uskuteční dne 28. 5. 2019
v 16:30 hodin na OÚ ve věci projednání studie úpravy parčíku u bytových domů č. p. 154, 155
se zpracovatelkou studie arch. Ing. Münsterovou.
4. Staněk Vl. - připomínky k bezpečnosti v dopravě: ve školní ulici (zrcadlo při vjezdu do
ulici?), chybějící přechody pro chodce přes hlavní komunikaci, instalace měřičů rychlosti (i na
příjezdu do obce ulicí „Brněnská“?)
5. Barták Vl. - připomínka k uvažovanému typu měřiče rychlosti
6. Staněk Zd. - pozvání na pouťové akce
7. Pan Flax - tip na místo, kde by byl vhodný další měřič rychlosti
8. Pan Šplíchal - dotaz, zda už byly odstraněny všechny nedodělky související se stavbou
„Průtah obcí – 3. etapa“
Bod č. 19
Závěr

Na závěr poděkovala paní starosta Mgr. Gabriela Šmerdová všem přítomným za účast na 7.
zasedání zastupitelstva obce a příspěvky do diskuze a v 19:15 hodin jednání zastupitelstva
obce ukončila.
Ve Skalici nad Svitavou 14. 5. 2019
Zapisovatel:

Mgr. Petr Řezníček

Ověřovatelé: Bc. Staněk Zdeněk

Starostka:

..……………………..….

Mgr. Staněk Vlastimil

…..……………………….

Mgr. Gabriela Šmerdová

…....……………...............

